
                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Αίγινα,31/08/2022     
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                             Αρ. Πρωτ.:11335
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ&ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                 
ΤΗΛ:2297320047
FAX: 2297025099                                                                             Προς, Κάθε ενδιαφερόμενο                                         

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

για την 

προμήθεια υλικών άμεσης κατανάλωσης και τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης του Παιδικού Σταθμού 
Χλόης και Βρεφονηπιακού Σταθμού Κοντού για το χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.

(Προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου – Ωπωροπωλείου, Κρεοπωλείου, Αρτοποιείου & Ιχθυοπωλείου

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην 
προμήθεια υλικών άμεσης κατανάλωσης και τροφίμων και συγκεκριμένα στην προμήθεια ειδών 
Παντοπωλείου – Ωπωροπωλείου, Κρεοπωλείου, Αρτοποιείου & Ιχθυοπωλείου προκειμένου να 
εξασφαλιστούν οι ανάγκες σίτισης του Παιδικού Σταθμού Χλόης και Βρεφονηπιακού Σταθμού Κοντού για το 
χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 11.857,90 €

ΦΠΑ 13% ή 14%  ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ 1.562,03 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 13.419,93 €

Και συνίσταται ως εξής:

ΟΜΑΔΕΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

ΦΠΑ
13% ή
24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  (€) :

ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ -                   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 7.555,24 1.002,68 8.557,92

Για τα είδη παντοπωλείου με     13% 
ΦΠΑ 7.368,84 957,95 8.326,79

Για τα είδη παντοπωλείου με     24 % 
ΦΠΑ 186,40 44,73 231,13

ΟΜΑΔΑ 2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ : 1.228,04 159,65 1.387,69
Για τα είδη κρεοπωλείου με       13% 
ΦΠΑ 1.228,04 159,65 1.387,69

ΟΜΑΔΑ 3 ΕΙΔΗ ΙXΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ -                   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

1.283,50 166,86 1.450,36

Για τα είδη ιχθυοπωλείου με      13% 
ΦΠΑ

1.283,50 166,86 1.450,36

ΟΜΑΔΑ 4 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ -                   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 489,05 63,57 552,62

Για τα είδη αρτοποιείου με         13% 
ΦΠΑ 489,05 63,57 552,62

ΟΜΑΔΑ 5 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ -                   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 1.302,07 169,27 1.471,34

Για τα είδη οπωροπωλείου με    13% 1.302,07 169,27 1.471,34
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ΦΠΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 11.857,90 1.562,03 13.419,93

 Οι τεχνικές προδιαγραφές των ανωτέρω περιγράφονται αναλυτικά στο υπ ΄αριθ. 
Πρωτ.11290/30.8.2022 Πρωτογενές Αίτημα - Τεχνική Έκθεση με ΑΔΑΜ:22REQ011162019 που έχει 
συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας και στην υπ. Αριθ. Μελέτη 10/2022 που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος αυτού. 

Για την κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρω εργασιών έχουν εκδοθεί:

α) η υπ’ αριθ.543/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με  ΑΔΑM:22REQ011163602 – ΑΔΑ:Ψ1ΩΓΩ68-
ΠΚ0 και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης 
ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού 13.419,93 ευρώ,  Κ.Α.15.6682.01, 
Κ.Α.15.6682.02, Κ.Α.15.6682.03, Κ.Α.15.6682.04, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 
4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με Α/Α Βεβ: 
545.

Η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής ανά ομάδα ειδών, που 
θα δοθεί ως εξής:

    i. με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης μέσης 
λιανικής τιμής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσης, σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών 
της Περιφέρειας Αττικής για τα είδη που προβλέπεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (είδη 
οπωρολαχανοπωλείου ήτοι φρούτα & λαχανικά, είδη κρεοπωλείου και ελαιόλαδο) και 

    ii. με τιμές μονάδος κατ’ είδος για τα υπόλοιπα είδη, ήτοι είδη παντοπωλείου, είδη αρτοποιείου – 
Ζαχαροπλαστικής, ιχθυοπωλείου και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν είδη καλύπτουν τις 
τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

  Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες 
τροφίμων, χωρίς περιορισμό, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά τους θα περιλαμβάνεται το 
σύνολο των ειδών κάθε  ομάδας 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές μπορεί να υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή με κάθε πρόσφορο μέσο 
(Κατευθυντήρια Οδηγία 24 - Απόφαση 01/15-04-2020 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
ΑΔΑ: ΨΟΗ0ΟΞΤΒ-ΦΔ7) όπως ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έως την Τρίτη 06 Σεπτεμβρίου 2022 
και ώρα 15:00 και θα περιλαμβάνουν:

    • Την Οικονομική Προσφορά.

    •  Την Τεχνική Προσφορά (με πλήρη τεχνική περιγραφή του υπό προμήθεια είδους, η οποία πρέπει να 
συνταχθεί σύμφωνα με τον τρόπο, την τάξη και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην υπ. αρ. 
11290/30.8.2022 Τεχνική Έκθεση και στην υπ. Αριθμ.10/2022 Μελέτη).

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά μαζί με την 
τεχνική προσφορά (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2):

  Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους όρους των τεχνικών 
προδιαγραφών χωρίς καμία μεταβολή.

 Υπεύθυνη δήλωση ότι η παραγωγή, η μεταποίηση, η συσκευασία, η αποθήκευση, η μεταφορά, η 
διακίνηση και η διάθεση των τροφίμων  πραγματοποιείται με υγιεινό τρόπο και ότι οι αντίστοιχες 
επιχειρήσεις τροφίμων εφαρμόζουν, διατηρούν και αναθεωρούν διαδικασίες HACCP  του παραγωγού 
ή ISO 22000:2005 ή οποιαδήποτε ισοδύναμο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Καν. (ΕΚ) 
852/2004.ή Όλα τα προϊόντα θα είναι αρίστης ποιότητας ευρείας κατανάλωσης και η διακίνησή τους 
θα πρέπει να πληρεί τους όρους υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κώδικα 
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Τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ, θα είναι της απόλυτης αρεσκείας του 
φορέα, χωρίς ο προμηθευτής να μπορεί να επικαλεσθεί για όφελός του οποιαδήποτε τυχόν ασάφεια.

  Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφει ότι θα αντικαταστήσει όση ποσότητα του προϊόντος κριθεί 
ως ακατάλληλη με δικό του προσωπικό, μέσα  και δαπάνες.

 Μόνο για την ομαδα 2 ( Είδη κρεοπωλείου) Υπεύθυνη δήλωση  σύμφωνα με την οποία ο προμηθευτής 
δεσμεύεται ότι τα είδη κρεοπωλείου: 

- Θα έχουν σφαγεί κανονικά και όχι λόγω ασθένειας ή ατυχήματος 

- Θα είναι απαλλαγμένα αλλοιώσεων κακώσεων και εκδορών

- Θα έχουν φυσιολογικό χρώμα και φυσιολογική οσμή

- Θα είναι καλά συντηρημένα 

- Θα αναγράφεται η προέλευση 

- Το κρέας θα φέρει τις απαιτούμενες σημάνσεις όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες Κοινοτικές, 
Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις

- Θα συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης.- σύμφωνα με το ΚΑΝ 
853/04, που κυρώνεται από το Π.Δ. 79/2007, ο τεμαχισμός και η επεξεργασία του νωπού κρέατος, θα 
γίνεται απαραίτητα από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις τεμαχισμού και Θα φέρει τις απαραίτητες σημάνσεις 
(σφραγίδα και αριθμό έγκρισης εγκατάστασης τεμαχισμού). Για τη συντήρηση και διακίνηση του νωπού 
κρέατος θα τηρούνται οι διατάξεις του παραπάνω ΚΑΝ.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, 
να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση η οποία σας επισυνάπτεται με την παρούσα 
πρόσκληση.

β. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου 
αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021), η οποία σας επισυνάπτεται με την παρούσα πρόσκληση. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας 
πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του 
Ν.4605/2019)

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να 
υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του 
Ν.4782/2021)

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση – πληροφορία επί του θέματος, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο 
προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  (Τηλ: 2297320047- 697 6689 678 , Email: 
promitheies@aeginadimos.gr) 

 Ο Δήμαρχος

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ
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Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS
ZORMPAS
Ημερομηνία: 2022.08.31 13:24:56 EEST
Αιτία: ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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